
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 76/06) 

Numer pomocy: XF 30/10 

Państwo członkowskie: Irlandia 

Region/organ przyznający pomoc: Ireland 

Nazwa programu pomocy: Aid for development of new 
markets and promotional campaigns 

Podstawa prawna: An Bord Bia Acts 1994 to 2004 and the 
Bord Bia (Transfer of Functions of An Bord Iascaigh Mhara 
relating to Fish Marketing) Order 2009 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 1 mln EUR 
rocznie 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data wejścia w życie: Dnia 1 grudnia 2010 r. 

Czas trwania programu pomocy: Do dnia 30 listopada 
2014 r. 

Cel pomocy: Rozwijanie nowych rynków dla produktów rybo 
łówstwa 

Należy określić, który z Artykuł 8–24 ma zastosowanie: 
Artykul 20 

Przedmiotowa działalność: Prowadzenie krajowych 
i międzynarodowych kampanii promocyjnych produktów rybo 
łówstwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Bord Bia 
Clanwilliam Court 
Lower Mount Street 
Dublin 2 
IRELAND 

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny 
tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie 
z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca 
programowi pomocy: 

http://www.bordbia.ie/industryservices/fish/Pages/Promotional 
Campaigns.aspx 

Uzasadnienie: Przyznane Irlandii środki z Europejskiego 
Funduszu Rybackiego zostały w pierwszym rzędzie przezna
czone na szereg innych działań, obejmujących m.in. wycofanie 
z eksploatacji statków rybackich, wdrożenie przyjaznych dla 
środowiska systemów dla rybołówstwa, lądowe zarządzanie 
połowami oraz oś 4 (rozwój społeczności stref przybrzeżnych). 
Rozwój i promocja rynku to jeden z priorytetów irlandzkiego 
krajowego programu na rzecz produktów żywnościowych 
pochodzących z morza (ang. Irish Seafood National Programme) 
na lata 2007–2013, będącego finansowanym przez państwo 
programem operacyjnym uzupełniającym irlandzki program 
operacyjny dotyczący produktów żywnościowych pochodzą
cych z morza (ang. Irish Seafood Operational Programme) zatwier
dzony w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego (rozpo
rządzenie Rady (WE) nr 1198/2006). 

Numer pomocy: XF 37/10 

Państwo członkowskie: Irlandia 

Region/organ przyznający pomoc: An Bord Iascaigh Mhara 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: Seafood Market Quality Scheme 

Podstawa prawna: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 
500 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 40 % 
w przypadku kwalifikujących się projektów sektora prywatnego 
i maksymalnie 100 % w przypadku projektów publicznych 
realizowanych we wspólnym interesie przez podmioty prawa 
publicznego lub instytucje badawcze 

Data wejścia w życie: Data rozpoczęcia obowiązywania – dnia 
1 listopada 2010 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (nie później niż do dnia 30 czerwca 
2014 r.); należy określić: 

— w ramach programu: pomoc będzie przyznawana do dnia 
30 czerwca 2014 r.,
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— w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty 
ostatniej raty: nie dotyczy 

Cel pomocy: Program ma być wsparciem projektów leżących 
we wspólnym interesie, które dotyczą przetwarzania produktów 
żywnościowych pochodzących z morza, handlu detalicznego 
oraz sektora gastronomicznego i które mają na celu uzyskanie 
wysokiej jakości produktów żywnościowych pochodzących 
z morza oraz wysokiego poziomu ich dostaw, przeładunku, 
prezentacji oraz usług gastronomicznych związanych 
z oferowaniem tych produktów. Program ten finansowany jest 
na podstawie art. 17, 20, 21 i 23 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 17, 20, 21 i 23 

Przedmiotowa działalność: Przetwórstwo produktów żywno 
ściowych pochodzących z morza oraz związane z nimi sektory 
handlu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

An Bord Iascaigh Mhara 
PO Box 12 
Crofton Road 
Dún Laoghaire 
Co. Dublin 
IRELAND 

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny 
tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie 
z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca 
programowi pomocy: 

http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085 

Uzasadnienie: Przyznane Irlandii środki z Europejskiego 
Funduszu Rybackiego zostały w pierwszym rzędzie przezna
czone na inne działania, w szczególności na wycofanie 
z eksploatacji statków rybackich, przyjazne dla środowiska 
systemy dla rybołówstwa, lądowe zarządzanie połowami oraz 
oś 4 (rozwój społeczności stref przybrzeżnych).
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